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Duale Proces Model 

* Dóen 
* School, sport, 

ontspanning, 
* Afleiding zoeken 
* Nieuwe taken of 
rollen op je nemen 

Afstemmen op het leven 

* Rouwen 
* Je bezighouden 

met het verlies 
* Alles hetzelfde 
willen houden 

* Herinneringen 

Instellen op het verlies 

(Stroebe & Schut, 1999) 



 

(0) Opvoeden met leven en dood 

(1) Beseffen, erkennen dat het echt zo is 

(2) Een warboel aan gevoelens 

(3) Je leeft verder met het gemis en de 
herinnering 

(4) Je gaat verder met je leven met die ander in 
je hart 

Rouwtaken 



Luisteren 

Hoe vaak het ook verteld is, 

Hoe vaak er ook over gehuild is,  

Gevoelens steeds opnieuw tonen mág.  

 

Kinderen worstelen om  

de betekenis te vinden. 



   

Kinderen voelen. 

Kinderen weten. 

Kinderen willen weten. 

Kinderen willen delen. 

 

Kinderen zoeken naar het waarom.  
 



 

 

 

“Ik vind het fijn om gewoon naar school te gaan en niets 

te hoeven dan opschrijven wat de docent zegt.  

 

Dan hoef ik nergens over na te denken.  

 

Of naar hockey, alleen maar achter de bal aanrennen,  

dan denk ik niet aan pappa”.  



 

Afscheid nemen, 

Rouwen,  

Het zoeken naar betekenis,  

 
dragen er aan bij dat het kind opnieuw in staat is om contact te maken met de 

mensen om zich heen(Jong Verlies, Riet Fiddelaers. 



‘Ik hoor liever je vragen, dan je advies’ 

‘Niet waar iedereen bij is’ 

‘Niemand begrijpt me…’ 

‘Iedereen gaat gewoon door.’ 

‘Als je het niet weet, kun je het toch 

vragen?’  



‘Houvast, als alles verandert’ 

‘De kalender’ 

‘Ze zeggen dat ik met iemand moet praten’ 

‘Ik vind het fijn als iemand zich mama nog 

herinnerd’ 

‘Ik moet geluid horen, anders krijg ik het 

niet stil in mijn hoofd’ 



Besef; 

Je kunt het niet wegnemen, 

 

Je kunt het niet oplossen, 

 

Je kunt het niet veranderen, 

 

Je kunt er wel zijn…! 



Overwegingen voor ‘thuis’ 

 

* Waar raakt het verlies van de ander mijzelf? 

 

* Wat heb ik nodig om er te zijn voor de ander? 

 

* Je hoeft geen woorden te gebruiken om een kind 
te zien. 

 

* Luisteren is zoveel belangrijker dat het vinden 
van het juiste antwoord. 

 

 

 



 
Ik wil dat ik wordt opgemerkt, 

dat ik wordt begrepen. 

 

Als ik mijn hand uitsteek,  

Wil ik dat hij wordt vastgepakt,  

 

Maakt niet uit hoe zachtjes. 

 
(uit: Meester Kanamori) 




